ভীয াভছু র াঅরভ ফাফু

(৫ভ ফব)

[ফাাংরাদদদয বফবষ্ট ফবতাদযাী ভীয ফাফু একবি বফদল কাজ কদযবছদরন বফ বকছু বদন াঅদগ। বতবন
ফবতাদযাদণ ফাঙাবর নাযীদদয বনদে বছািখাি একবি াতকান প্রকা কদযবছদরন বানাযুয াঅদযাী’য বকানও
এক ফাৎবযক াংখযাে। নানা বনবযদখ গুরুত্বুণব ওাআ বরখাবি াআ-ভযাদগয াতাে ুনাঃপ্রকাদয বদ্ধান্ত বনদেবছ
াঅভযা। তদফ এফাদয বরখাবিয খাবনক ম্পাদনা, খাবনক াংদমাজদনয প্রদোজন দেদছ। দীঘব কাবনী, তাাআ ানূ যন
চাযবি দফব চরদফ এযকভ ববদফবছরাভ াঅভযা; বকন্তু এখন যচনায ক্রভফদ্ধবভান বযয বদদখ ফবাংখযা ফাোদনায
বদ্ধান্ত বনদেবছ। ানু গ্র কদয বদখদফন, একবি াংখযাও বমন বভ না ে। এফাদয প্রকাবত ’র ঞ্চভ ফব।]

ফবতাদযাদণ দ্ধবতগতবাদফ একদা প্রবক্ষণযত ৮-ভ ফাাংরাদদদয বভদে াঅাআবযন াযবীন বফনদত
পারুক (জন্ম ১১ এবপ্রর ১৯৮৩)‘বভারোন ভাউদেবনোবযাং াআনবিবিউি’-এয বফবক বকাব ুদযাুবয ভাপ্ত
কযদত না াযদরও াাআাবিচুযড বেবকাং-এ াঅদছন বনেবভত।
এদদয য ২০১৬ াদরয বভ ভাদ একাদথ াাঁচ বভদে মাে উত্তযকাবদত (বাযত) ‘বনদরু
াআনবিবিউি

াফ

ভাউদেবনোবযাং’-এ

বফবক

ভাউদেবনোবযাং

প্রবক্ষণ

বনওোয

জনয।ওযা

‘ফাাংরা

ভাউদেবনোবযাং এন্ড বেবকাং ক্লাফ’-এয দযা - বফবফ খাবদজা, াআপপাত পাযানা তাবি, বযভা নাায যত্না,
বপৌবজো াঅদভদ বযবন ও ােরা াযবীন ফীবথ। কদরাআ াপদরযয াদথ প্রাথবভক ফবতাদযাণ
প্রবক্ষণদল কদয। বকাদব মাফায াঅদগ এদদয ফাযাআ বদদয াাদে বেবকাংদেয াববজ্ঞতা বছর। ানয দু জন
– বপৌবজো াঅদভদ বযবন ও ােরা াযবীন ফীবথ ২০১৫ াদরয াদটাফদয বনাদরয ‘বকোজুবয’ ফবদতয
বফকযাম্প মবন্ত বেবকাং কদযবছর।
প্রবক্ষণ দফবয য ‘ােরা াযবীন ফীবথ’ (জন্ম বদযাজুয, ১৬ ভাচব ১৯৯২) ‘ফাাংরা ভাউদেবনোবযাং
এন্ড বেবকাং ক্লাদফয াববমাদন ২০১৬-এ ১৫ াদটাফয ‘বভযা ফবত’ (৬,৪৭৬ বভিায) চূ োে বৌছে। দযয
ফছয ২০১৭-এয াদটাফদয ভানাারু াবকবি বেবকাং ম্পি কদয ও ‘রাযদক বক’ াববমাদন াাআ কযাম্প মবন্ত
বৌঁছে। ২০১৮ াদরয বভ ভাদ ‘ভাউে রাকা বয’ (৭,০৪৩ বভিায) াঅদযাণ কদয। ২০১৯-এ বভ ভাদ
বনার বভারদেয ‘তাব রাচা া’ াবতক্রভ কদয ও ‘ভাউে পাচবাদভা’ াববমাদন াাং বনে। বকাববড
যফতবীভদে ২০২১ নদবম্বদয ক্লাফ বছদে বনজস্ব াববমাদন বভারদেয বি া বেবকাং ও ‘াঅাআরযান্ড
বক’(৬,১৬০ বভিায) াবভি ম্পি কদয। বনাত, ওোবপো, ভৃদুরাদদয দয এাআ ােরা ফীবথ-বক
ফাংরাদদদয াঅগাভী এবাদযি াববমাত্রী নাযী ফরা মাে।
ঞ্চকনযায াঅদযকজন নোাআদরয ন্তান ‘বযভা নাায যত্না’ (জন্ম চট্টগ্রাভ, ২৮ বভ ১৯৮৭)
প্রথভফায বফবক বকাব াপদরযয াদথ ভাপ্ত কযদত না াযাে বনজ-ক্লাদফয াদথ দূ যত্ব ৃ বষ্ট ে এফাং
এককবাদফ ফবতাদযাণ শুরু কদয। ৩০ বভ ২০১৮, াঅবিকায ‘ভাউে বকবনো’য বরনানা দেে (৪৯৮৫)
াঅদযাণ কদয। দযয ফছয (২০১৯) বভ-জুন ভাদ ‘বনদরু াআনবিবিউি াফ ভাউদেবনোবযাং’ বথদক ভাপ্ত
কদয ‘াযাডবান্স বকাব’। বফছযাআ াঅগদি বাযদতয রাদাখ বভারদেয ‘বিাক কাাংবে’ (৬১৫৩) ও ‘কাাংাআোৎ
ব-২’ (৬২৫০) াঅদযাণ কদয। যত্নায াঅযও াদনক দূ য মাওোয কথা বছর, ব ববদফওবছর। বকন্তু ২০২০

াদরয ৭ াঅগি কাদর ঢাকায যাস্তাে াাআবক্লাং কযায ভে এক দু ঘবিনাে দে। যত্না দু ববাগযজনক বাদফ
ভাযা মাে।
বকান ক্লাদফ মু ক্ত না দেও ফবতাদযাদণ এবগদে াঅা ‘াঅভাতুন নু য ভৃদুরা' ’র ফদচদে কভ ফেী
নাযী। বপনীয যশুযাদভয াঅফু বনা ও পবযদা াঅক্তায দম্পবত’য একভাত্র কনযা ন্তান ভৃদুরায জন্ম ১০
জানু োবয ১৯৯৫। বভবডকযার বক্ষাথবী থাকাকারীন (২০১৬ াদটাফয) ব প্রাথবভক ফবতাদযাণ প্রবক্ষন বনে
‘াির বফাযী ফাজদবে াআন্সবিবিউি াপ ভাউদেবনোবযাং এন্ড এরাাআড বপািব’ (ভানাবর) বথদক। ২০১৭-ে
ব যাবয াাং বনে এবাদযি’ াববমাদন। ‘এোযকযাদডি' ও ‘স্কুফাডাাআববাং’ কযা ভৃদুরা ২৬ ভাচব
ফাাংরাদদদয স্বাধীনতাবদফদ কাঠভান্ডু যওনা বদে এফাং ‘ারুন বেক এন্ড এক্সববডনবরাঃ’ এয াঅদোজদন
এবাদযি াববমান শুরু কদয। ঙ্গীয ভৃতুয, বনদজয বযায াু স্থতা ও কভ াববজ্ঞতায জনয ‘কযাম্প-২’
মবন্ত মাওোয য তাদক াববমান াভাপ্ত বযদখ বপযত াঅদত ে। দযয ফছয (৪ ভাচব ২০১৮) াঅবিকা
ভাদদদয উচ্চতভ ফবত ‘বকরভাঞ্জাদযা’ (৫৮৯৫) ও াঅগদি বাযতীে বভারদেয ‘ভাউে াআউনাভ’ (৬১১১)
াবভি কদয। ২০১৯-এয ৮ বডদম্বয ব জে কদয াঅদজববেনায ‘ভাউে ফদনি’ (৫০০৪)। ভৃদুরা বথদভ বনাআ।
২০১৮-এয াদটাফয-নদবম্বদয বফবক ভাউদেবনোবযাংদেয জনয বাআ উত্তযকাবয NIM-এ মাে াঅযও
দু াআ ফাাংরাদদদয কনযা। াআপদতা ভুন বপযদদৌ ারুনী (জন্ম ৯ জুরাাআ ১৯৮৯) ও াআোবভন াঅক্তায বরা
(জন্ম ২ জানু োবয ১৯৯৩)। ওাআ াআনবিবিউদিয ২৫৫ নাং বফবক বকাববি াপদরযয াদথ ভাপ্ত কযদরও
এযয ফবদত ওদদয বকানও াঅনাদগানা নজদয াঅদবন।
ফাাংরাদদদয এখন মবন্ত দ্ধবতগত প্রবক্ষণপ্রাপ্ত বল নাযী ফবতাদযাী জেনাফ ান্তু। বাে
বফশ্ববফদযারদেয াধযাক জেনাফ বফনদত বাদন ান্তু’য জন্ম ৩০ বদেম্বয ১৯৯২, ঢাকাে। ঢাকা
বফশ্ববফদযারদে াধযেদনয ভদে বকাোোদভয বক্ষা পদয ফান্দযফদনয রাভাে বগদে াাদেয প্রবত াঅগ্র
জদন্ম। ২০১৬-ে তায প্রথভ াাআ াবিচুযড বেবকাং দাবজববরাংদে, ান্দাকপু-পারু দি। ২০১৭-ে ‘বকিয ককরা’
‘াভতা া’ ও ‘চন্দ্রতার’ বেবকাং কদয। ওাআ ভদোআ ব ‘াবিচুযড াোয’ নাদভ একবি দর গঠন কদয ানয
কদেকজদনয াদথ। ২০১৮ াদর ‘রূকুন্ড’ ও ‘বিাক কাাংবে’ (৬,০৭০) াববমান। ২০১৯ াদরয এবপ্রদর
বনাদরয রাাংিাাং বভারদেয ‘াআোরা বক’ (৫,৫০০) ও াঅগদি ‘ভাযখা বযাবর বেবকাং’ ও ‘কাাংাআোৎদ – ২’এয বফকযাম্প বেবকাং কদয। ভাদঝ বভ-জুদন NIM-এ বফবক ভাউদেবনোবযাংদে প্রবক্ষণ বনে। এযয
বকাববড যফতবী ভদে বনাদরয খুম্ব বভারদেয ‘পাচবাদভা’ (৬,২৭৩) ফবত াববমান। দু -ফায বচষ্টায য খুফ
কাছাকাবছ বৌঁদছও াপর। তাযয বযকল্পনা াদি নতুন গন্তফয বনধবাযন কদয ‘রফুদচ’ (৬.১১৯) বক এফাং
১ নদবম্বয ২০২১ এ জেনাফ ীদলব া যাদখ, রার-ফুজ জাতীে তাকা উবেদে বদে। এখন বযকল্পনা নতুন
াববমাদনয।
ারভা খাতুন াঅয একজন াযাডদবঞ্চায বপ্রভী। ২০০৬ বথদক ব বভারদেয াদথ জবেত। তায
ঝুবরদত বফ বকছু াাআ াবিচুযড বেবকাং ও ফবতাববমাদনয াববজ্ঞতা যদেদছ। এয ভদধয বাযদতয
বিভফদঙ্গয নাভী ফবতাদযাণ ক্লাদফয দঙ্গ মু ক্ত দে উদেখদমাগয ফবদতয বখদযও বৌঁদছদছ। তদফ ারভা
একিু বনবৃদত থাকদত চাে, প্রচাদযয াঅদরা ছন্দ কদয না।
মাদদয কথা ফরা ’র তাযা ছাোও বফ কদেকজন ফাাংরাদদব নাযী ফবতাদযাদণয দথ বাঁদিদছন।
বমভন, াবপনা বনাজ। বিদগবডোয বজনাদযর বপ বভাাম্মদ বভভদু এফাং ারভা বপয কনযা বপনা

(২৮) ২০০৭-এ ২৫ বভ াঅবিকা ভাদদদয উচ্চতভ ফবত ভাউে বকবরভাঞ্জাদযা াবভি কদয। ফাাংরাদদদয
স্নাতক, মু ক্তযাদেয াআউবনবাবববি াফ বনবরদববনো বথদক এভবফএ া কদয ফতবভাদন বগাল্ডভযান াদক্স
কভবযত। বছািদফরা বথদক াযাডদবঞ্চাদয াঅগ্রী বপনা বযাভাঞ্চকয বকছু কযায ভানদ ফবাতাদযাণদক বফদছ
বনে। ২০০৭ াদরয বভ ভাদ ১০ জন ঙ্গী (বফবয বাগাআ ভাবকবনী) াঅবিকায তাঞ্জাবনো বৌঁছে। ওদদয
রক্ষয বছর বকবরভাঞ্জাদযা। াববমান শুরু ে ১৯ বভ। ২৪ বভ বফকাদর বভি কযাম্প; যাত ১২-িাে শুরু ’র
াবভি ু। দীঘব ছ’ঘণ্টা াঅদযাদণয য ২৫ বভ ববাদযয ূ মব মখন উবক বদদে, বপনা বনাজ বৌঁদছ
বগর বকবরভাঞ্জাদযা বখদয। ফাাংরাদদব নাযীদদয ভদধয এাআ প্রথভ একজন বভারদেয ফাাআদয বকানও ফবত
জদেয াআবতা যচনা কযর।
২০০৮ নদবম্বদয নথব াঅরাাআন ক্লাদফয াঅদোজদন াাঁচ ুরুল াববমাত্রীয াদথ বমাগ বদে াঅপবযন
খান দীা ‘বিভ এক্সবেভ’-এয ক্ষ বথদক। ওয বভজয বেবকাং াববজ্ঞতা বছর। দরবি ‘রাাংবা বয’ (৬,৪২৭)
াববমাদন বগর। ওদদয বতনজন ৬৩১১ বভিায মবন্ত বৌঁছদত াযদরও াঅপবযন বফকযাদম্পয ূ দফব রাাংবা
খেকা (৪,১০০) বথদক াু স্থতা বতু বপদয াঅদ।
ফাাংরাদদদয

একবি

ফবতাদযান

ও

এডদবঞ্চায

প্রবক্ষণ

াংগঠন

‘বযা

বপায’

এয

প্রবতদমাবগতাভূ রক ‘বভন বভারো ২০১৯’-এ বফজেী বফা যাপউবিন ুযস্কায বদদফ বনাদর মাে এফাং
বভাাম্মাদ ভবউবিদনয বনতৃদত্ব ানয বতন ঙ্গীয াদথ ২৯ বভ রাাংিাাং বভারদেয ‘াআোরা বক’ (৫,৫২৫)
ীদলব বৌঁছে। াঅদগয ফছয একাআ প্রবতদমাবগতাে বফজেী দে াবদো াযবভন একাআ বদক াববমাদন বগদে
রযাাংিাাং গ্রাভ মবন্ত বগদেবছর।
বকবনোে ২০১২ বথদক ফফাযত কুবষ্টোয বভদে জুবরো াযবীন (৪০) তায স্বাভী ভেভনবাংদয
বভাাম্মাদ যীপুর াঅরভ (৪৬)-এয াদথ ২০২২-এয ৬ বপব্রুোবয স্থানীে ভে বফদকর ৫:৩০-এ াঅদযাণ
কদযন ভাউে বকবরভাঞ্জাদযা (উহুরু দেে, ৫,৮৯৫ বভিায)। এখন তাদদয বযকল্পনা মু গর বদদফ বদবন
াবভি ম্পি কযা।
এছাো যাবয বকানও ফবতাববমাদন াাং না বনদরও ফদরুদিা রুভা, বজবভন াঅরী, াবফফা
াঅপবযন বচৌধু যী বস্নগ্ধা, বভদরুদিা পারুকী বাংবক, াঅবনকা ক, তাযািু ভ াঅরী বনবফে, তাবরভা রূব,
বরাযা খান, তানবজনা বভবত, তাবরভা পাাআজা পবযদ, রুভানা াঅবভন, াআদরাযা াঅবভন, াবনউভ ভাবযো যাকা,
বজবনো যভান, ভুবনযা নওদযাজ বতু, ভারুপা ক, ু বখ ু রতানা, াযববন বযখা, ভাজাবফন বপযদদৌ প্রবা,
প্রজ্ঞা নওীন প্রভুখ ম্পি কদযদছন বাযত ও বনাদরয বফববি াাআ াবিচুযড বেবকাং - এবাদযি
বফকযাম্প, ািূ ণবা াবকবি,াআতযাবদ। এাআফ াী ররনাদদয বনদোআ এবগদে চরদছ ফাাংরাদদদয নাযীদদয
ফবতাদযাণ ও াবত উচ্চতাে বেবকাং- নানা াযাডদবঞ্চায কামবক্রভ, মা নানাবাদফ াফদান যাখদছ দু াআ ফাাংরা
এফাং াভবগ্রকবাদফ বফদশ্বয প্রবভরাদদয ফবতাদযাদণ। যাাঁ, াদনক কথা ফাবক যদেদছ। কথাগুদরা না ফরদরাআ
নে। াগতযা াঅগাভী াংখযাে...
[চরদফ]

